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ΟΡΕΣΤΗΣ ὁρῶν σε πολλοῖς ἐµπρέπουσαν ἄλγεσιν.   1187118711871187 

ΗΛΕΚΤΡΑ καὶ µὴν ὁρᾷς γε παῦρα τῶν ἐµῶν κακῶν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχθίω βλέπειν; 

ΗΛΕΚΤΡΑ ὁθούνεκ᾽ εἰµὶ τοῖς φονεῦσι σύντροφος     1190 

ΟΡΕΣΤΗΣ τοῖς τοῦ; πόθεν τοῦτ᾽ ἐξεσήµηνας κακόν; 

ΗΛΕΚΤΡΑ  τοῖς πατρός·  εἶτα τοῖσδε δουλεύω βίᾳ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ τίς γάρ σ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε προτρέπει βροτῶν; 

ΗΛΕΚΤΡΑ  µήτηρ καλεῖται, µητρὶ δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ τί δρῶσα; πότερα χερσὶν ἢ λύµῃ βίου;    1195 

ΗΛΕΚΤΡΑ  καὶ χερσὶ καὶ λύµαισι καὶ πᾶσιν κακοῖς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ οὐδ᾽ οὑπαρήξων οὐδ᾽ ὁ κωλύσων πάρα; 

ΗΛΕΚΤΡΑ  οὐ δῆθ᾽. ὃς ἦν γάρ µοι σὺ προὔθηκας σποδόν. 

ΟΡΕΣΤΗΣ ὦ δύσποτµ᾽, ὡς ὁρῶν σ᾽ ἐποικτίρω πάλαι. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  µόνος βροτῶν νυν ἴσθ᾽ ἐποικτίρας ποτέ.    1200 

ΟΡΕΣΤΗΣ  µόνος γὰρ ἥκω τοῖς ἴσοις ἀλγῶν κακοῖς. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  οὐ δή ποθ᾽ ἡµῖν ξυγγενὴς ἥκεις ποθέν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ ἐγὼ φράσαιµ᾽ ἄν, εἰ τὸ τῶνδ᾽ εὔνουν πάρα. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ἀλλ᾽ ἐστὶν εὔνουν, ὥστε πρὸς πιστὰς ἐρεῖς. 

ΟΡΕΣΤΗΣ µέθες τόδ᾽ ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πᾶν µάθῃς.    1205 

ΗΛΕΚΤΡΑ  µὴ δῆτα πρὸς θεῶν τοῦτό µ᾽ ἐργάσῃ, ξένε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ πείθου λέγοντι κοὐχ ἁµαρτήσει ποτέ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  µή, πρὸς γενείου, µὴ 'ξέλῃ τὰ φίλτατα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ οὔ φηµ᾽ ἐάσειν.  ... 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ...   ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ σέθεν, 

Ὀρέστα, τῆς σῆς εἰ στερήσοµαι ταφῆς.   1210 

ΟΡΕΣΤΗΣ εὔφηµα φώνει·  πρὸς δίκης γὰρ οὐ στένεις. 

ΗΛΕΚΤΡΑ πῶς τὸν θανόντ᾽ ἀδελφὸν οὐ δίκῃ στένω; 

ΟΡΕΣΤΗΣ οὔ σοι προσήκει τήνδε προσφωνεῖν φάτιν. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  οὕτως ἄτιµός εἰµι τοῦ τεθνηκότος; 
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ΟΡΕΣΤΗΣ ἄτιµος οὐδενὸς σύ·  τοῦτο δ᾽ οὐχὶ σόν.     1215 

ΗΛΕΚΤΡΑ  εἴπερ γ᾽ Ὀρέστου σῶµα βαστάζω τόδε; 

ΟΡΕΣΤΗΣ ἀλλ᾽ οὐκ Ὀρέστου, πλὴν λόγῳ γ᾽ ἠσκηµένον. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφος; 

ΟΡΕΣΤΗΣ οὐκ ἔστι·  τοῦ γὰρ ζῶντος οὐκ ἔστιν τάφος. 
 

ΗΛΕΚΤΡΑ  πῶς εἶπας, ὦ παῖ;  ... 

ΟΡΕΣΤΗΣ ...    ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ἦ ζῇ γὰρ ἁνήρ;  ... 

ΟΡΕΣΤΗΣ ...    εἴπερ ἔµψυχός γ᾽ ἐγώ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ἦ γὰρ σὺ κεῖνος;  ... 

ΟΡΕΣΤΗΣ  ...    τήνδε προσβλέψασά µου 

σφραγῖδα πατρὸς ἔκµαθ᾽ εἰ σαφῆ λέγω. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ὦ φίλτατον φῶς.  ... 

ΟΡΕΣΤΗΣ  ...    φίλτατον, συµµαρτυρῶ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ὦ φθέγµ᾽, ἀφίκου;  ... 

ΟΡΕΣΤΗΣ  ...    µηκέτ᾽ ἄλλοθεν πύθῃ, 1225 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ἔχω σε χερσίν;  ... 

ΟΡΕΣΤΗΣ  ...    ὡς τὰ λοίπ᾽ ἔχοις ἀεί. 
 

ΗΛΕΚΤΡΑ  ὦ φίλταται γυναῖκες, ὦ πολίτιδες, 

ὁρᾶτ᾽ Ὀρέστην τόνδε, µηχαναῖσι µὲν 

θανόντα, νῦν δὲ µηχαναῖς σεσωσµένον. 

 

Χορός  ὁρῶµεν, ὦ παῖ, κἀπὶ συµφοραῖσί µοι    1230 

γεγηθὸς ἕρπει δάκρυον ὀµµάτων ἄπο. 
 

 

 

 

 

 


